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Spoštovani študentje, člani akademskega zbora in ostali sodelavci 

Fakultete za organizacijske študije! 
 

 

Letošnje študijsko leto se preveša v obdobje zasluţenega dopustniškega časa. Vročinski dnevi nas opo-
minjajo, da je potrebno študijska  gradiva za nekaj čas odloţiti in se posvetiti lahkotnejšim opravilom. 
Tako kot pri doseganju vrhunskih športnih rezultatov, je potrebno tudi pri doseganju odličnih študijskih 
doseţkov preudarno uskladiti  čas učenja s  časom namenjenega počitku. Obdobju naporov mora slediti 
obdobje sprostitve, le to pa mora biti tudi v funkciji spodbujanja naslednjega vala ustvarjalnosti in pri-

pravljenosti na nove izzive.   

Upam da je letošnje študijsko leto bilo uspešno za vseh sto naših študentov. To uspešnost bi lahko pre-
sojali preko števila opravljenih izpitov, preko doseţenega povprečja ocen, preko števila objavljenih 
člankov….. To so pomembni kazalniki, toda še pomembnejši so tisti, ki ste si jih določili sami, glede na 
vaša osebna pričakovanja, ţelje in zmoţnosti. Upam, da vam bo počitniški čas namenil tudi priloţnost 

za presojo le teh. 

Velikokrat se rad pohvalim, da imamo na FOŠ najboljše študente. Vedno tudi dodam, da so to taki štu-
dentje, ki imajo ogromno pozitivne energije in veliko ustvarjalnega potenciala ter da so vsi v dopoldan-
skem času tudi  zaposleni v najodličnejših organizacijah naše oţje in širše regije. To člani akademskega 

zbora še posebej cenimo in spoštujemo. 

Vsem študentom, članom akademskega zbora in ostalim sodelavcem Fakultete za organizacijske študi-
je  ţelim prijetno, igrivo in ustvarjalno preţivljanje počitnic.  Času počitnic bo sledil nov val sproščanja 

vaših ustvarjalnih potencialov in tudi prijetnega druţenja s skupino novih petdesetih študentov. 

 

dekan FOŠ, izr. prof. dr. Boris Bukovec 

Stran 2 

V mesecu juniju so na FOŠ potekale seje Akademskega zbora, Senata, Upravnega odbora, Komisije za 

znanstveno – raziskovalno delo ter Komisije za študijske in študentske zadeve.  

Člani Akademskega zbora so na seji izvolili senatorje FOŠ za mandatno obdobje od 1.10.2012 do 

30.9.2014, in sicer so novi senatorji postali:  

Prof. dr. Marija Ovsenik, prof. dr. Štefan Ivanko, prof. dr. Mirko Markič, izr. prof. dr. Milan Ambroţ, izr. 
prof. dr. Boris Bukovec, izr. prof. dr. Janez Povh, izr. prof. dr. Robert Vodopivec, doc. dr. Annmarie 
Gorenc Zoran in doc. dr. Tatjana Mlakar. Novi senatorji se bodo v novi sestavi prvič sestali na konstituti-
vni seji v mesecu oktobru 2012. Člani AZ so izvolili in v imenovanje Senatu predlagali tudi kandidata za 

dekana FOŠ za mandatno obdobje 2012-2014, izr. prof. dr. Borisa Bukovca.  

Člane AZ je na seji nagovoril dekan in prodekanja za izobraţevanje, ki sta predstavila preteklo delo FOŠ 

in izpostavila najpomembnejše aktivnosti v prihodnje. 

Seji AZ je sledila seja Senata FOŠ. Člani so se seznanili z volilnimi izidi seje AZ, torej izvoljenimi člani 
Senata ter potrdili in imenovali novega dekana FOŠ za naslednje mandatno obdobje, izr. prof. dr. Borisa 
Bukovca. Člani Senata so sprejeli študijski koledar za leto 2012/2013 ter potrdili seznam nosilcev in 

izvajalcev predmetov za novo študijsko leto.  

Na dopisni seji UO FOŠ, ki je potekala od 6.6.2012 do 8.6.2012 pa so člani potrdili cenik storitev FOŠ v 

študijskem letu 2012/2013. Cenik je objavljen na spletni strani fakultete. 

Komisije Senata (KŠŠZ in KZRD) pa so obravnavale prošnje in vloge študentov ter razpravljale o aktual-

nih dogajanjih s svojega področja. 

Seje organov FOŠ v mesecu juniju 

http://www.fos.unm.si/si/fos/pravni_viri/?v=ceniki
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Poletna šola FOŠ 2012 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je med 4. in 14. junijem 2012 prvič organizirala 
poletno šolo. Za naslov in tematiko prve poletne šole smo izbrali Sistem vodenja kakovosti, udeleţili pa 
so se jo tako študentje FOŠ kot tudi udeleţenci tujih visokošolskih zavodov, mentorji in kandidati za 
mentorje študijskih praks iz gospodarstva in negospodarstva. V njenem okviru so se prepletala najsodo-
bnejša teoretična spoznanja mednarodnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki 
jih organizacije doma in po svetu uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Udeleţenci so tako lahko pris-

luhnili enajstim predavateljem tako iz Slovenije kot tudi tujine. Predavali so: 

 dr. Mišela Mavrič (Cyprus University of Technology, Dept of Hotel and Tourism Management) 

 dr. Jasminka Samardţija (Visoka poslovna škola Libertas) 

 dr. Davorin Kralj  (ART-K, d.o.o) 

 mag. Bojan Tomšič (Kakovost 2000, d.o.o.) 

 mag. Uroš Gunčar (Nets, d.o.o.) 

 Peter Merljak  (Bureau Veritas, d.o.o.) 

 Matej Jevšček (TPV, d.d.) 

 Zdenka Bajuk (Upravna enota Novo mesto) 

 Polona Briški (Trimo, d.d.) 

 Franc Štuparja (Adria Mobil, d.o.o.) in 

 mag. Karmen Gorišek (Racio Razvoj d.o.o.). 

 

Ker je bil ključen poudarek tudi na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov 
najodličnejših organizacij v Sloveniji, smo organizirali oglede treh podjetij, in sicer: TPV, d.d., Upravna 

enota Novo mesto in Trimo, d.d. 

V okviru poletne šole smo izvedli tudi izpit za pridobitev certifikata za notranjega presojevalca po siste-
mu ISO 9001. Udeleţenci so tako po zaključku poletne šole z uspešno opravljenim izpitom pridobili naziv 

notranji presojevalec sistema kakovosti po ISO 9001.  

Posebna zahvala za kakovostno izvedbo poletne šole gre tako izvajalcem kot tudi vsem udeleţencem, 
saj so v dveh tednih s svojo voljo in vztrajnostjo, predelali kar lepo število šolskih ur in na koncu tudi 
vsi opravili izpit za pridobitev certifikata za notranje presojevalce SVK po ISO 9001. Zaradi pozitivnih 

odzivov in velikega zanimanja bomo podobno izobraţevanje ponudili tudi naslednje študijsko leto. 

Več o poletni šoli si lahko ogledate na naši spletni strani. 

Stran 3 

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/poletna-sola/2012/
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Foto utrinki Poletne šole FOŠ 2012 

Stran 4 
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Izšla je nova številka revije RUO 

Stran 5 

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto je objavilo javni razpis za podeli-
tev Nahtigalovih priznanj za ustvarjalne doseţke dijakov in študentov, njihovih men-
torjev in drugih raziskovalcev. Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kultu-
re na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične doseţke posamezni-

kov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentorskega dela z mladimi. 
 

Nahtigalova priznanja nosijo ime po jezikoslovcu prof. dr. Rajku Nahtigalu (rojen 14. 
4. 1877 v Novem mestu), prvem predsedniku Slovenske akademije znanosti in umetno-

sti in prvem dekanu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  
 

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot 

sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.  

Več o razpisu si lahko ogledate na spletni strani www.unm.si. 

V kolikor ste / boste v letu 2012 pripravili raziskovalno delo, povezano z Dolenjsko, Posavjem ali Belo 

krajino ali pa je s tem povezana vaša ţivljenjska pot, vljudno vabimo k prijavi na razpis.  

Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj 2012  

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je 
izdala drugo številko strokovne revije RUO – Revija 

za univerzalno odličnost.  

Revija RUO je interdisciplinarna revija, ki zdruţuje 
organizacijske vede oz. menedţment in univerzalno 
odličnost, tj. poslovno, organizacijsko in osebno odli-
čnost. Revija pokriva teme organizacijskih študij in 
univerzalne odličnosti. Njen namen je raziskovanje in 
razvoj temeljnih načel odličnosti oz. temeljnih grad-
nikov nove organizacijske paradigme po modelu pos-

lovne odličnosti EFQM. 

Ker ima revija ambicije spodbujati tudi nova razmiš-
ljanja, je njen namen tudi raziskovanje in razvoj 
temeljnih načel oziroma gradnikov univerzalne odlič-
nosti po otoški rastoči strategiji univerzalne odličnos-

ti in mojstrstva: 

  Vzgoja, izobraţevanje in vseţivljenjsko učenje. 

  Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov. 

  Druţbeno odgovorno sonaravno delovanje. 

  Usmerjenost v samopreseganje in doseţke. 

  Etičnost razmišljanja in delovanja. 

Revijo si lahko ogledate na naši spletni strani. 
 

V tokratni številki si lahko preberete naslednje 

članke: 

 Strateško načrtovanje in vrednote v sred-

nji šoli (Damijana Gruden),  

 Ustvarjanje odgovornih partnerstev v tur-

izmu (Ana Spitzer),  

 Vpliv čustvene inteligentnosti na delovno 

uspešnost (Marjanca Krajnc) in 

 Zavedanje lastnih slabosti je prvi korak na 

poti odličnosti vodenja (Vesna Janković).  

Ţelimo vam prijetno branje.  

http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ruo_2012_01_02
http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ruo_2012_01_02
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_02_Gruden_Damjana.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_02_Gruden_Damjana.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_06_Spitzer_Ana.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_06_Spitzer_Ana.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_09_Krajnc_Marjana.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_09_Krajnc_Marjana.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_11_Jankovic_Vesna.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2012_11_Jankovic_Vesna.pdf
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2. študentska tribuna FOŠ 

V četrtek, 21. 2. 2012, je Študentski svet FOŠ v prostorih fakultete organiziral drugo Študentsko tribu-
no, katere vsebina je bila namenjena predvsem analizi preteklega študijskega leta in oblikovanju pred-
logov za izboljšanje študija na FOŠ. Prisotne študente, profesorje in strokovno osebje fakultete sta uvo-
doma pozdravila predsednik Študentskega sveta Matej Jevšček in dekan FOŠ, izr. prof. dr. Boris Buko-
vec, animatorji samega dogodka pa so bili visokošolski študent Andrej Krštinc, magistrska študentka 
Tereza Golenko ter doktorski študent mag. Franc Brcar. Vsak izmed njih je podal študentski pogled na 

študij, katerega so sooblikovali vsi študenti, ki so sodelovali v vrednotenjski anketi. 

Sledila je odprta diskusija med vsemi prisotnimi v obliki »brainstorminga«, v okviru katerega so predv-
sem študentje FOŠ iskali priloţnosti za izboljšanje, kar je bil tudi glavni namen samega dogodka. Pri 
podajanju predlogov in predvsem iskanju rešitev so aktivno sodelovali tudi profesorji fakultete, rezultat 

česar je bilo oblikovanje preudarnih predlogov, s katerimi bi še izboljšali študij na FOŠ. 

Izpostavljeni primeri ter oblikovane rešitve so bili ključnega pomena tudi za fakulteto, ki bo na podlagi 
tako izvedene samoevalvacije oblikovala seznam ukrepov, s katerimi bo zagotovila še boljšo izvedbo 

študija v prihajajočem študijskem letu.  
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Zaključek 1. prijavnega roka za vpis  

V mesecu juniju je na FOŠ potekal zadnji informativni dan pred poletjem, za študijske programe 
menedţment kakovosti  1. (VS), 2. (MAG), in 3. (DR) stopnje. Strokovna sodelavka FOŠ je vsem zaintere-

siranim predstavila študij na fakulteti, študijske programe, način študija in postopek za vpis.  

Prepričani smo, da z organiziranjem mesečnih informativnih dni pripomoremo k večjemu informiranju     
kandidatov za vpis tako o fakulteti kot tudi študijskih programih in jim s tem omogočimo pridobitev 
vseh najpomembnejših informacij, ki so bistvene pred vpisom na fakulteto. Tako imajo kandidati moţ-
nost, da tehtno, na podlagi konkretnih in verodostojnih informacij premislijo o svojem nadaljevanju 

študija ter se še bolj samozavestno odločijo za vpis na FOŠ.  

Informativni dan  

1. junija je skladno z razpisoma za vpis na magistrski 
in doktorski študijski program Menedţment kakovosti 
v študijskem letu 2012/2013, ki ju je sprejel Senat 
FOŠ na svoji aprilski seji, začel teči prvi prijavni rok, 
ki se je zaključil 29. junija 2012. Kandidati so se lah-
ko na študij prijavili s pomočjo elektronske prijavni-
ce, ki je bila objavljena na spletni strani in je bila 
dostopna vse do poteka prijavnega roka. 29. junija pa 
se je zaključil tudi prvi prijavni rok za vpis na visoko-
šolski strokovni (VS) študijski program Menedţment 

kakovosti.  

Po zaključku prvega prijavnega roka smo ugotovili, da 

se je na študij vseh treh stopenj prijavilo 24 
kandidatov. Vse prejete prijave bomo pregle-
dali in kandidate do 4. julija obvestili o spreje-
mu na fakulteto ter jih pozvali k vpisu, ki bo 

potekal v torek, 10. julija na sedeţu fakultete.  

Drugi rok za prijavo bo za vse tri stopnje pri-
čel teči dne 17. avgusta in se bo zaključil 21. 
septembra 2012. Kandidati se bodo lahko prija-
vili preko elektronske prijavnice, ki bo objav-
ljena na spletni strani v omenjenem prijavnem 

roku.  

Zaposlitev novega sodelavca na FOŠ 

20. junija smo na FOŠ zaposlili novega sodelavca, Jureta Šventa, ki se bo med drugim usmeril predvsem 
v delo študentskega referata in projektne pisarne na FOŠ. Hkrati bo tudi novi urednik FOŠ e-novic, 

zato lahko naslednje številke novic pričakujete z elektronskega naslova jure.svent@fos.unm.si.  

Ţelimo mu, da bi se hitro vţivel v novo delovno okolje, osvojil potrebna znanja, predvsem pa da bo v 

novem delovnem okolju čim bolj ustvarjalen in zadovoljen.  

Družaben zaključek študijskega leta 

V četrtek, 21. junija 2012, je 2. študentski tribuni 
sledil zaključek študijskega leta. Študenti so se v 
uvodnem delu večera lahko udeleţili vodenega ogle-

da Novega mesta.  

Zbrane je strokovna vodička popeljala po ulicah Nove-
ga mesta, mimo Kapiteljske cerkve, Muzejskih vrtov 
ter Brega, ogled pa se je končal pred mestno hišo 
Rotovţ na Glavnem trgu. Med ogledom so udeleţenci z 
navdušenjem prisluhnili anekdotam in zanimivim zgo-

dbam novomeške zgodovine.  

Ogledu je sledila večerja in sproščeno druţenje na 
vrtu Hostla Situla. Vsak udeleţenec je prejel tudi sim-

bolično darilce – majico FOŠ. 

Stran 7 

http://www.fos.unm.si/si/studij/vpis/
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FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec.   
S FOŠ e-novicami ţelimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora  in vseh ostalih notranjih in 
zunanjih sodelavcev fakultete. 

Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili 
pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 
Urednik in kontaktna oseba za FOŠ e-novice je Jerneja Šurla Gašperšič ( jerneja.surla@fos.unm.si ). 
Spletna stran FOŠ: www.fos.unm.si 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Novi trg 5 
8000 Novo mesto 
 
Tel. št.: 059 074 164 
Fax: 07 373 78 80  
www.fos.unm.si 
E-pošta: info@fos.unm.si 

Napovedujemo 

 Od 15. julija do 5. avgusta 2012 bo na FOŠ potekal kolektivni dopust, zato vse nujne zadeve v 

referatu uredite do petka, 13. julija 2012, do 12. ure. 

 17. 8. 2012 bo začel teči drugi prijavni rok za študijske programe Menedţment kakovosti 1., 2. in 
3. stopnje. Prijave bomo sprejemali preko elektronske prijavnice, ki bo dostopna na spletni strani 

do 21. 9. 2012. 

 6. septembra 2012 bo ob 17. in 18. uri na sedeţu fakultete potekal informativni dan.  

mailto:jerneja.surla@fos.unm.si
http://www.fos.unm.si

